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       Parafialny SmS 
                

 

 Tygodnik parafii Matki Bożej  
Wspomożenia Wiernych 

www.dybow.net 

Co i kiedy w naszym kościele: 
Msze Święte: 
 NIEDZIELA : 800, 1800  
 1000  (Msza św. młodzieżowa) 
 1130   (Msza św. dziecięca) 
 

 DNI POWSZEDNIE: 700, 1800 

Nabożeństwa: 
 Różaniec codziennie o godz. 1730 
 Nowenna do Matki Bożej  
   Wspomożenia Wiernych – środa: 1730 
 Adoracja - piątek: 1830 - 2000      
 
 

Spowiedź: 
 podczas każdej Mszy Świętej. 
 w pierwszy piątek miesiąca: 

 od 1600 dla dzieci 
 od 1700 dla dorosłych. 

 
 
 

 
 

Kancelaria parafialna: 
 Poniedziałek - czwartek w godz. 1700 -1745 

 Dyżur Caritas: środa 1000 - 1200 oraz 1500 -  1700 
Numer konta parafialnego: 

Bank Pekao S.A. I/o Kutno  
66 1240 3190 1111 0000 2978 7890 

Numer konta: 
Parafialnego Zespołu Charytatywnego 

„Caritas” 
Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca”  
16 9021 0008 0010 7233 2000 0001 

 

Czwarta Niedziela Adwentu 

Łk 1, 26-38 
”Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus. Będzie On 
wielki i będzie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
ojca, Dawida. Będzie panował nad domem 
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie 
będzie końca” 

 
SŁOWEM 

Wczytując się w Słowo Boże i trwając w wierze Kościoła, 
przypominamy sobie,  że samo słowo Anioł oznacza właściwie 
funkcję, a nie naturę. Anioł, to Posłaniec (Boży), wykonujący 
rozkazy Najwyższego. Z natury jest duchem, a więc 
nieśmiertelnym. Jest odblaskiem Bożej chwały i doskonałością 
przewyższa wszystkie stworzenia.  Aniołowie należą do Chrystusa, 
przez Niego i dla Niego stworzeni,  a są też pomocą dla tych, którzy 
mają posiąść zbawienie. Dlatego przedstawianie aniołów jako 
rozkosznych, pulchnych, roześmianych dzieciaczków  
ze skrzydełkami bardzo spłyca pojęcie i postrzeganie tych ważnych, 
potężnych Bożych stworzeń. Podobnie zresztą i ze złymi duchami, 
przedstawianymi w postaci pociesznych diabełków. w Nowym 
Testamencie Archanioł Gabriel bierze udział w najważniejszym 
wydarzeniu świata – wcieleniu Zbawiciela w łono Dziewicy Maryi. 
Aniołowie zwiastują pasterzom narodzenie Jezusa, temuż Jezusowi 
służą potem na pustyni, umacniają Go w agonii, obwieszczają 
zmartwychwstanie. Pełna też aniołów jest Księga Objawienia, 
Apokalipsa, mówiąca o ich wielkiej roli na końcu czasów. 
Zwiastowanie anielskie mówiło Maryi tylko o radościach – wielkie 
rzeczy będą się przez Nią działy, urodzi Syna i oto ludzie będą 
przez Niego zbawieni. Po paru miesiącach słowa Anioła 
uzupełnione zostały przez słowa człowieka, starca Symeona. 
Dopowiedział on to, czego nie objawił anioł: radość zapowiedziana 
przez Anioła musi być okupiona wielkim cierpieniem. Anioł jest 
tutaj zwiastunem dobra; tylko dobra, które Bóg zsyła człowiekowi  
z wielkiej do niego miłości. Dopiero człowiek ostrzega, że te 
wielkie rzeczy przez anioła objawione muszą jeszcze być 
zweryfikowane cierpieniem. I inni zaś ludzie przez swój brak 
miłości, ba – przez nienawiść – doprawiają to dobro goryczą.  

 



 

  

Święta, święta 

Marta Michalska 

Co zrobić, aby każde kolejne święta były przeżywane na 
nowo? Żeby co roku bardziej cieszyć się z najdrobniejszego prezentu 
świątecznego?  Gdybym znała odpowiedź na to pytanie, myślę,  
że udałoby mi się w końcu poczuć te święta. Do tej  pory mi się nie 
udało. Mija dzień za dniem, święta coraz bliżej, a w sercu wielu 
Polaków, ale i też ludzi na całym świecie nie ma tego zapału w środku 
do sprzątania, bo przecież Mikołaj odwiedza tylko pokoje tych, którzy 
ładnie posprzątali. Warto jednak na chwile stanąć w miejscu  
i przypomnieć sobie jak miło było w wigilijny poranek ubierać 
choinke, pomagać mamie w świątecznych wypiekach, jeszcze raz 
poczuć ten zapach ciastek w piekarniku, przypomnieć sobie  
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 Święta, święta… 
Przed nami najgorętsze dni przedświątecznej gorączki zakupowej. Cały nasz naród wychodzi do 

sklepów, center handlowych i hipermarketów i robi zapasy na trzy dni świąt. Mówię to oczywiście  
z przekąsem, bo biorąc pod uwagę tych, którzy święta spędzą bardzo skromnie ze względów 
finansowych, to ta „bogatsza” część naszego społeczeństwa zaopatruje się w żywność jakby miała się 
zamknąć w swoich domach przynajmniej na cały miesiąc. Ale spoglądając nieco głębiej w problem 
dostrzegamy pewien paradoks: Ci którzy nie przywiązują wagi do syto nakrytego stołu, lub Ci których 
po prostu na to nie stać, okazują się w tej „rywalizacji” wygranymi już na starcie. Dlaczego? Bo bogactwo 
ich świąt polega na tym, co będzie dokonywało się w ich sercach, a nie żołądkach.  

Kolejne święta, kolejne życzenia, kolejny karp i kolejne prezenty. Z materialnego punktu 
widzenia, może się to znudzić. Rytuały świąteczne stają się nudne i monotonne. Kogo lub co za  
to obwiniać? Przede wszystkim nasz wszechobecny konsumpcjonizm. Szerząca się reklama świąt, która 
emitowana jest już od listopada. A gdzie podział się tej magiczny duch? Ten najszczerszy uśmiech, 
którym obdarzamy człowieka który sprzedaje nam choinkę, bądź jemiołę? A gdzie ta niezłomna wiara  
w przybycie św. Mikołaja, wypatrywanie pierwszej gwiazdki? Te wszystkie nasze tradycje utopiły się  
w gonitwie po sklepach i w świętach tylko w telewizorze.  
 

spojrzenie karpia w wannie, który patrzył na nas swoimi oczami i jakby mówił nam: nie zabijaj mnie. Jestem 
niesmaczny Znowu powrócić do chwil jak z niecierpliwością wypatrujemy pierwszą gwiazdę, aby 
otworzyć długo oczekiwane prezenty, a później tą radość w oczach i zastanawianie się- skąd Mikołaj 
wiedział, czego chce?.  

Warto też pomyśleć o tym, aby w ten jeden jedyny dzień w roku, nie być samemu. Bo pięknie ubrana 
choinka, smaczne potrawy na stole i najładniej zaśpiewana kolęda nic nie będzie znaczyć, gdy człowiek jest 
sam. Święta nabierają sensu wtedy, gdy szczęściem możemy  się z kimś podzielić.  

Często także święta spędzamy w zakłamaniu, tak jakbyśmy postanowili zawiesić broń na jeden 
dzień. Potem zaciekłości wracają. I oto dochodzimy do sprawy iście chrześcijańskiej, bo do świąt 
spędzonych na obdarowywaniu drugiej osoby miłością, nie nauczy nas lepiej niż Kościół. Po to mamy 
rekolekcje, po to mamy sakrament pokuty, żeby z czystym sercem podzielić się opłatkiem z najbliższymi, 
bez urazów i kłótni.  

„Święta nie są dla ludzi samotnych, święta są dla rodzin, dla dzieci, dla rodzin z dziećmi, dla 
par spodziewających się dziecka, dla szczęśliwie zakochanych, dla przyjaciół, dla znajomych- 
ile wtedy gwaru, a zapach ciasta snuje się po domach, choinki przygotowane w ogrodach i na 
balkonach wnosi się do czystych pokoi, pachnie świerkami, jodły stroszą swoje sztywne 
ramiona, a w dzbanach panoszą się gałązki, zieleniejące wesoło.[…]  Święta są dla ludzi, 
którzy wierzą. W narodzenie nadziei, zbawienia, odkupienie win przeszłych i przyszłych. Dla 
uduchowionych ludzi, którzy przedkładają chwilę ciszy w pustym kościele nad gwar dużych 
supermarketów. Którzy w ciszy i spokoju godzą się ze światem.” 

 
Fragment książki „Zdążyć przed pierwszą gwiazdką” Katarzyny Grocholi 



 

  

Rekolekcje 2008 
Rekolekcje adwentowe 2008r. 

 
Czym właściwie są rekolekcje? Można 

przedstawić suche fakty: nazwa zaczęrpnięta  
z języka łacińskiego (recolere - zbierać na nowo, 
powtórnie). Jest to kilkudniowy okres  
w katolicyźmie przeznaczony na odnowę duchową 
wiernych poprzez modlitwę, spowiedź i kazanie. 
Typowe rekolekcje parafialne są zazwyczaj  
w adwencie i Wielkim Poście i zwykle trwają cztery 
dni, wliczając w to niedzielę. Rozpoczynają się 
niedzielną Mszą świętą ze specjalnym 
rekolekcyjnym kazaniem odprawianym przez 
księdza z poza parafii. Pod koniec rekolekcji  
z reguły jest okazja do spowiedzi świętej. 
Rekolekcje praktykowane są w Kościele Katolickim 
już od pierwszych wieków.  

22 grudnia- poniedziałek 
700  - Msza Św. roratnia z nauką dla dorosłych 
1000  - Msza Św. z nauką dla dorosłych 
1630  - Msza Św. z nauką dla dzieci 
1800  - Msza Św. z nauką dla młodzieży i dorosłych 

Spowiedź: do południa od 900  do  1200   

oraz po południu od 1600  do 1900 
 

23 grudnia- wtorek 
700  - Msza Św. roratnia z nauką dla dorosłych 
1000  - Msza Św. z nauką dla dorosłych 
1630  -Msza Św. z nauką dla dzieci 
1800  -Msza Św. z nauką dla młodzieży i dorosłych 
 
             

Porządek kolędy podamy podczas świąt Bożego Narodzenia  
i w każdą następną niedziele! 
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Ale co tak dokładnie dzieje się w kościele w trakcie odprawiania przez kapłana 
mszy rekolekcyjnej? Na takie pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi: ilu uczestników 
takiej mszy, tyle byłoby wersji. Tak naprawdę rekolekcje, ich efekty (lub ich brak) są  
w sercu każdej osoby. W teorii rekolekcje mają zmusić nas do refleksji, przemyśleń  
i zmian. Tak w ogóle, jak i przed zbliżającym się Bożym Narodzeniem. Tak też najczęściej 
bywa. Ale, nic nie przyjdzie samo. Nie wystarczy, że ksiądz rekolekcjonista zrobi swoje. 
Samemu trzeba poczuć potrzebę oraz chęć zmian. A tych każdy potrzebuje adekwatnie 
do potrzeb. Ksiądz, rekolekcje jak i cały nastrój nadchodzących świąt mają nam w tym 
pomóc oraz wzmocnić to, co udało nam się już w sobie zmienić na lepsze.  

Paweł Wiewiórski 



 

  

Parafia MB Wspomożenia Wiernych, ul. Jesienna 2, 99-300 Kutno 
Telefon: 254-22-15 

Numer konta parafialnego: 
Bank Pekao S.A. I/o Kutno 66 1240 3190 1111 0000 2978 7890 
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Informacje Środa, 24.12.2008r. 
700-śp Adam Bednarek i za zmarłych z rodziny 
Urbańskich 
2400-Za parafian 

Czwartek, 25.18.12.2008r.  
800- śp.  Aleksander oraz o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla Elżbiety 
1000-O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i 
opiekę Matki Bożej dla rodziny Rembów  
1130-Chrzty 
1800-  śp.Jadwiga- Halina Gogół 2rocznica śmierci 
 

Piątek , 26.12.2008r . 
800- śp.  Feliksa Oleśińska 
1000-Dziękczynno- błagalna w 40 rocznice ślubu Zofi 
i Lucjana Michalskich  
1130-śp Zygmunt Walędziak w 1 rocznicę śmierci 
1800-  śp. Piotr w  rocznicę  śmierci 
 

   Sobota, 27.12.2008r. 
700- wolna intencja 
1800-  1.O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i 
opiekę Matki Bożej dla Anny i Marcina w 3-miesiące 
po ślubie 

2. O błogosławieństwo Boże, potr zebne łaski i opiekę 
Matki Bożej dla rodziny Zarzyckich.  
 

Niedziela, 28.12.2008r. 
800- za parafian 
1000-  śp. Władysława, Zenon, Bolesław Sierakowscy 
1130-  śp. Ewy i Apolinary Dymczak 
1800  - Dziękczynno błagalny w intencji rodziny 
 

Redaktor wydania: Kasia Jankowska 
Redakcja: M. Micha lska, , A. Michalska, K. Kacprzak,   

T. Górnik,  M. Walczak, M. Wasiński, M. Zubrzak, M. Stasiak,  E. Wichrowska,  
T. Wichrowski, K. Jankowska, P.  Wiewiórski, R. Wieczorkowska , K. Stokfisz 

Opiekun duchowy: ks.  Łukasz Górzyński SAC 
 

Intencje  mszalne 
            

Poniedziałek, 22.12.2008r. 
700 – wolna intencja   
1000– wolna intencja   
1630– wolna intencja   
1800- śp. Janina Tomczak -miesiąc po śmierci 
 

Wtorek, 23.12.2008r. 
700-  wolna intencja 
1000– wolna intencja   

1630– wolna intencja   
1800 – śp. Wojciech Domżał miesiąc po śmierci  
  Ogłoszenia duszpasterskie 21 grudnia 2008  

 
1. Rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Trwać będą do wtorku. Jest to czas odnowy duchowej i przygotowanie do świąt Bożego 

Narodzenia. Zaplanujmy swój czas tak, abyśmy uczestnicząc w rekolekcjach przez spowiedź i Komunię Świętą dobrze przygotowali swoje serca  
na przyjście Pana. Rekolekcje prowadzi pallotyn ks. Emilian Sigiel z Ząbek.  

2. Porządek rekolekcji: w poniedziałek i wtorek 
- o godz. 7.00 – Msza Święta roratnia z nauką dla dorosłych 

- o godz. 10.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych,  
- o godz. 16.30 – Msza Święta z nauką dla dzieci  

- o godz. 18.00 – Msza Święta z nauką dla dorosłych i młodzieży 

Poniedziałek jest dniem spowiedzi świętej. Spowiedź przed południem od godz. 9.00 do 12.00, po południu od godz. 16.00 do 19.00. Będą 
zaproszeni kapłani.  
W poniedziałek i wtorek zbierana będzie taca, która zostanie przeznaczona na cele misyjne.  

3. We wtorek na zakończenie rekolekcji na Mszy Świętej o godz. 18.00 poświęcimy figurę Matki Bożej, którą następnie procesyjnie przeniesiemy  
na osiedle Dybów i ustawimy na rogu ulic Wiosennej i Sadowej. W tym dniu zawierzymy Maryi – Wspomożycielce Wiernych całą naszą parafię.  

Na procesję prosimy przynieść świece i lampiony. Figurkę zakupiła Pani Krystyna Czupryniak, której bardzo dziękujemy – Bóg zapłać.  
4. Zakończyliśmy roznoszenie opłatków. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego do ogrzewania kościoła i bożonarodzeniowy 

wystrój kościoła. Za złożone ofiary składamy podziękowanie – Bóg zapłać. Opłatek można jeszcze nabywać w zakrystii lub stacji gazu.  
5. W imieniu Parafialnego Zespołu Charytatywnego Caritas dziękujemy za ofiary złożone do puszek w ostatnią niedzielę na potrzeby ubogich z naszej 

parafii. Zebrano 667 złotych. Dziękujemy członkom Zespołu za przygotowanie i rozdział paczek, za poświęcony czas, o który w tym napiętym 
okresie jest tak trudno.   

6. Trwa Nowenna do Dzieciątka Jezus. Ostatni dzień nowenny we środę przed Mszą Świętą roratnią o godz. 6.40 rano.  
7. W środę wieczorem zasiądziemy do Wieczerzy Wigilijnej. Ma ona charakter bardzo rodzinny, zbliża ludzi ku sobie, usuwa podziały, wyzwala radość  

i miłości, uczy braterstwa i służby. W tym dniu otwórzmy swoje serce tak szeroko, żeby znalazło się   w nim miejsce dla każdego człowieka, 
szczególnie samotnego, opuszczonego, odtrąconego i cierpiącego. Pod żadnym pozorem nie niszczmy tego, co piękne i dobre, co święte  

i niepowtarzalne stawiając na stół wigilijny napoje alkoholowe. Przebieg wieczerzy wigilijnej podany jest w dzisiejszym numerze gazetki parafialnej.  
8. Po wieczerzy wigilijnej zapraszamy o północy na Pasterkę. Wraz z pasterzami pokłonimy się Zbawicielowi, który zamieszkał pośród nas. Pół godziny 

wcześniej zapraszamy na wspólne kolędowanie.  
9. W czwartek – Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze Święte jak w niedzielę. Na Mszy Świętej o godz. 11.30 udzielimy sakramentu chrztu.  

10. W piątek – drugi dzień świąt – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte jak w niedzielę. Taca, zgodnie z rozporządzeniem 
księdza biskupa zostanie przeznaczona na budowę Domu Kapłana Seniora w Sochaczewie. 

11. Od poniedziałku - 29 grudnia rozpoczynamy wizytę duszpasterską – tradycyjną kolędę. Dzień wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest szczególnym 
przeżyciem. Przyjęcie kapłana, który jest oficjalnym sługą Kościoła jest aktem publicznego wyznania wiary,  a zarazem znakiem jedności i żywej 

więzi kościoła domowego z kościołem parafialnym. Bardzo prosimy, aby w tym spotkaniu brała udział cała rodzina. Przygotujmy stół nakryty białym 
obrusem, na który kładziemy krzyż, świecę, otwarte Pismo Święte, kropidło i wodę święconą. Dzieci powinny przygotować zeszyty od religii. 

Domownicy powinni oczekiwać kapłana w stroju wizytowym, czego niestety bardzo często brakuje. Prosimy również, by jasno określić cel ofiar 
składanych z okazji wizyty duszpasterskiej: czy jest to ofiara na tzw. kolędę czy jest to ofiara na kościół i inwestycje związane z naszą parafią. 



 

  

Dzieciolandia 

A teraz trochę kolorowanek świątecznych dla dzieci 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu wielu głębokich  
i radosnych przeżyć, wewnętrznego 
spokoju, wytrwałości i radości oraz 

błogosławieństwa Bożego w każdym 
dniu nadchodzącego roku! 

 
Redakcja Parafialnego Sms-a 



 

  

Wigilia Bożego Narodzenia 
Wszystko o Wigilii Bożego Narodzenia 

 

Wigilia Bożego Narodzenia (z łac. vigilia - czuwanie, straż) 
to w tradycji chrześcijańskiej dzień poprzedzający święto Bożego 
Narodzenia, kończący okres adwentu. Korzenie tego święta sięgają 
prawdopodobnie obchodów Saturnaliów w starożytnym Rzymie, 
gdzie chrześcijaństwo się rozwijało. 

 
Daty obchodzenia Wigilii 
W obrządku rzymsko-katolickim wigilia Bożego Narodzenia jest 
obchodzona 24 grudnia, w kościołach wschodnich: Bizantyjsko-
Ukraińskim (Grekokatolicy) i Prawosławnym 6 stycznia  
(w związku z posługiwania się kalendarzem juliańskim),  
a w Kościele Ormiańskim - 5 stycznia. 

Przebieg  
Wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne 

nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, oznaczającej narodziny Jezusa, którą na wschodniej stronie 
nieba ujrzeli Trzej Królowie. Kolację, w polskiej tradycji postną, rozpoczyna łamanie się opłatkiem, a 
także modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii według św. Mateusza lub Łukasza dotyczącego 
narodzin Jezusa. Na stole, przykrytym białym obrusem, z wiązką sianka pod spodem, ustawia się jedno 
nakrycie więcej, niż jest uczestników wieczerzy. Jest symbolicznie przeznaczone dla 
niezapowiedzianego gościa, natomiast dawniej dla ducha przodków.  
Potrawy wigilijne 

W zależności od regionu, tradycji rodzinnych, zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale  
na wigilijnym stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi. Potraw powinno być dwanaście. Każdej 
należy spróbować, co zapewni szczęście przez cały rok. Do najbardziej typowych należą: barszcz  
z uszkami (wymiennie w niektórych regionach Polski z białym żurem lub zupą grzybową), ryby 
przyrządzane na różne sposoby, (z najbardziej tradycyjnym karpiem), kapusta z grochem, pierogi  
z kapustą, paszteciki z grzybami, kotleciki z ryżu z sosem grzybowym, kluski z makiem, cukrem  
i miodem, kompot z suszonych owoców, zupa migdałowa czy z tradycji wschodniej kulebiak i kutia. 

Nieodłącznym elementem kolacji wigilijnej jest obdarowywanie się prezentami, które  
w polskiej tradycji przynosi pod choinkę, w zależności od regionu: św. Mikołaj, aniołek lub Gwiazdor. 
Do tradycji należy równiez rodzinne śpiewanie kolęd. O północy w kościele odbywa się uroczysta 
msza zwana pasterką. 
Obchody Wigilii w różnych krajach 

Wigilia w polskiej obyczajowości jest świętem bardzo rodzinnym, powszechnie uważanym  
za najważniejszy dzień w roku. W wielu krajach nie ma takiego znaczenia. Podobnie jak w Polsce 
Wigilię obchodzi się na Litwie, w Czechach i na Słowacji. Nieznany poza Polską (z wyjątkiem Litwy) 
jest zwyczaj łamania się opłatkiem. W wielu krajach nie ma postu, ani Pasterki, jak np. w USA, 
natomiast w Holandii pasterka jest jedyną mszą w roku, podczas której kościoły są pełne. 

Przygotowała: Marta Michalska 

Serdecznie zapraszam na pasterkę w Wigilię 
Bożego Narodzenia. Rozpoczynamy  

o północy z 24 na 25 grudnia.  
Nie może Cię zabraknąć!  

Po Mszy Św. razem będziemy radować się  
z narodzonego Jezusa Chrystusa składając 

sobie świąteczne życzenia! 
Do zobaczenia! 
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Wigilia Bożego Narodzenia 

Modlitwa przed wieczerzą wigilijną 
- W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. - Amen. 
Zapalając świecę: - Światło Chrystusa. - Bogu niech będą dzięki. 
Włączając światełka choinki: - Dziś Chrystus się narodził. -Radujmy się i weselmy. 
 
Odczytanie fragmentu z Ewangelii wg św. Łk 2,1-20 lub wg św. Mt 1,18-25. 
 
Modlitwa: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy Ci za noc, w której posłałeś nam 
swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel wszystkim ludom i narodom daru 
miłości, zgody i życia w pokoju; 
Wysłuchaj nas, Panie. 
- Przy narodzeniu Jezusa aniołowie ogłaszali ludziom pokój. Obdarz Twoim pokojem nas, zebranych przy wigilijnym 
stole oraz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych; 
- Wszystkich ludzi opuszczonych, samotnych, chorych, biednych pociesz i umocnij Twoją Dobrą Nowiną i życzliwością 
okazaną im przez bliźnich; 
- Naszych drogich zmarłych, bliskich i znajomych obdarz blaskiem i szczęściem przebywania w wieczności Twojej 
chwały; 
- Spraw, aby każda ludzka rodzina przez Jezusa "narodzonego z Niewiasty" i przez Ducha Świętego stawała się 
prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. 
 
Wspominamy dziś wydarzenie narodzin Jezusa, o którym słyszeliśmy w Ewangelii. Wyznajmy naszą wiarę: (Wierzę w 
Boga) i odmówmy modlitwę Pańską: Ojcze nasz. 
 
Modlitwa: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna 
Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojego światła w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 
Łamanie się opłatkiem i wzajemne życzenia. 
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Co to takiego PASTERKA??? 

Pasterka to Msza św. która jest odprawiana o północy 
w noc Bożego Narodzenia. Udział w tej szczególnej 
Eucharystii całych rodzin jest najważniejszym elementem 
świętowania dnia przyjścia Jezusa na świat. 

Uroczystość Bożego Narodzenia wraz z towarzyszącymi jej 
specjalnymi obchodami jest znana od IV wieku. Przez pierwsze trzy 
stulecia Kościół wiernie obchodził jedynie datę zmartwychwstania 
Chrystusa, a mniej interesował się datą narodzenia Jezusa. 
Ewangelie opisując przyjście Jezusa na świat nie piszą, kiedy to się 
dokonało. Dla Apostołów i Ewangelistów najważniejszy był fakt,  
że Jezus się narodził, że Bóg stał się człowiekiem i przyszedł na 
świat. Impulsem do powstania osobnego święta narodzenia Jezusa 
było z pewnością oświadczenie Soboru w Nicei (325), że Jezus 
Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. 
Wiemy że od V wieku istniał specjalny formularz mszy na Boże 
Narodzenie. Od połowy VI wieku w Rzymie była obecność 
odprawiania w tym dniu trzech specjalnych Mszy św.: tzw. 
"Pasterki" w nocy, Mszy o świcie i Mszy w dzień. Papież udawał się 
najpierw o północy do bazyliki Santa Maria Maggiore, dedykowanej 
macierzyństwu Maryi. Istniała tam (już od VI w.) replika groty 
betlejemskiej jako osobna kaplica dobudowana do bazyliki. 
Papieski zwyczaj celebrowania trzech Mszy św. w uroczystość narodzin Chrystusa Pana przyjęli stopniowo 
wszyscy kapłani. Również od IX wieku zaczęto ten zwyczaj wyjaśniać potrójnym narodzeniem Chrystusa: 
odwiecznym zrodzeniem przez Boga Ojca, narodzeniem w czasie z Maryi Dziewicy oraz mistycznym 
rodzeniem się Chrystusa w sercach ludzkich. W tych trzech mszach świętych widziano również echo - znak 
hołdu złożonego przez aniołów, pasterzy i trzech króli, stąd zwano te formularze mszalne: anielskim, 
pasterskim i królewskim. 

"Pasterka", czyli Msza Bożego Narodzenia odprawiana o północy, otwiera oktawę liturgicznych 
obchodów związanych z tajemnicą Wcielenia, czyli przyjęcia przez Syna Bożego ludzkiej natury i przyjścia 
na świat. 

Przygotowała: Alicja Michalska 



 

 

Biografie 

Wśród nich jest wieś Szczepanów, w której urodził się święty Stanisław, biskup i męczennik. 
Tomasz Górnik 

 

Chrześcijaninie!!! 
 

Pozbądź się nerwów i świątecznego szału zakupów. 
Zatrzymaj się w codziennej gonitwie i dobrze przygotuj 

się na narodziny Jezusa Chrystusa! 
NIE ZAPOMNIJ O REKOLEKCJACH!!! 

Do zobaczenia! 
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 26 grudnia- wspomnienie św. Szczepana Pierwszego Męczennika 
 

27 grudnia- wspomnienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty 

Święty Szczepan jest świętym katolickim oraz prawosławnym. 
Jest on Pierwszym Męczennikiem. Jego wspomnienie obchodzimy  
26 grudnia. 

Z pochodzenia jak wszyscy pierwsi chrześcijanie był Żydem. 
Szczepan, odcinając chrystianizm od kultu jerozolimskiego, stworzył 
warunki jego powszechnego krzewienia. Pragnął oczyścić judaizm  
i zreformować go przez powrót do źródeł (z wyjątkiem przykazań 
dotyczących świątyni i kultu ofiarnego) i dlatego zerwał z jego 
instytucją. Zginął w 36 roku ukamienowany przez miejscową 
społeczność żydowską. "Wyrzucili go poza miasto i kamienowali,  
a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. 
Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij 
ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie 
poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał." (Dz 7, 58-60).  
Aż 81 miejscowości w Polsce wywodzi swoją nazwę od imienia 
świętego Szczepana.  

Św. Jan był synem Zebedeusza i Salome i bratem Św. Jakuba 
zwanego Starszym. Św. Jan był rybakiem, Uczeń św. Jana Chrzciciela, po chrzcie 
Jezusa w Jordanie został jego uczniem. Był młodym niewinnym młodzieńcem  
i całym jego światem stał się ten którego Chrzciciel nazwał „Barankiem Bożym”. 
Był jednym z uczniów, który widział przemienionego Jezusa na górze Tabor.  
On też w czasie męki Pana wprowadził Św Piotra na dziedziniec Arcykapłana.  
W czasie drogi krzyżowej, towarzyszył Maryji aż do śmierci Jezusa na Kalwarii. 
Jemu też Pan Jezus oddał N.M. Pannę pod opiekę i w jego osobie oddał całą 
ludzkość pod opiekę Maryji. Po śmierci Pana Jezusa, Jan opiekował się Matką 
Najświętszą i wspólnie ze Św Piotrem nauczał w Jerozolimie i okolicach. Brał 
udział w I Soborze Jerozolimskim. Po zburzeniu Jerozolimy ( 70 rok ). Udał się do 
Małej Azji. W czasie pobytu w Efezie napisał Ewangelię i trzy Listy apostolskie. 
W Azji pozostał aż do zesłania go przez cesarza Domicjan na wyspę Patmos. Po 
śmierci Domicjana powrócił do Efezu gdzie zmarł jako prawie stuletni starzec  
( około 98 r.p.n.e). Jan jest patronem Albanii i Azji Mniejszej. Janowi w Rzymie 
wystawiono najwspanialszą świątynie zwana też bazylika na Lateranie i jest 
bazylika Papieska . Św Jan Napisał też Apokalipsę.   

Michał Zubrzak 


